
Bliv hos mig, Mester

Bliv hos mig, Mester, natten er saa nær,
Mørket fremvælder, Herre hos mig vær!

Mod sjælens nat al verden hjælper ei,
Synderes Frelser, kom og bliv hos mig!

Snart gaar mod kveld min vandrings korte frist,
Ak, jordens blomster blegner brat tilsidst,

Skiftende skygger, det er alt mit liv.
Kom du, som skifter ei, og hos mig bliv!

Dog ei som syndens dommer til mig kom,
Men som min ven, med frelsens lægedom,

Og naar mit liv skal ha sin opgjørsdag,
Synderes talsmand, kom og før min sag.

Hver stund og time trænger jeg forvist,
Du gir mig raad mod satans vold og list,
Som du kan ingen lindre savn og sorg,
I storm og stille, du min sterke borg.

Graad blir til sang, naar du blot med os er,
Selv sorgens drik blir sød, naar du er nær,

Hvor blir vel dødens braadd og helveds magt,
Naar jeg kan møde alt med dig i pakt!

Du er min trøst, og det du være skal
Naar jeg og gaar i dødens skyggedal.

Indtil din morgen rinder klar og skjær,
I liv og død, o Herre, hos mig vær.

Lyrics: Henry F. Lyte 
Norwegian translation: P. Blessing Dahle 

Music: William H. Monk



Der skreg en fugl

Der skreg en fugl over øde hav,
langt frå lande.

Den skreg såa såart i den høstgraa dag,
flaksed i brudte, afmægtige slag,

seiled paa sorte vinger
bortover hav . . . 

Lyrics: Vilhelm Krag
Music: Christian Sinding

Engang min livstraad briste skal

Engang min livstraad briste skal,
Og jeg ei længer synger her;
Men snart i Kongens lyse hal

Jeg vaagne skal med jubel der.

Da ansigt jeg til ansigt ser
Min Konge, Frelser, som han er,
Og synger: frelst af naade blot,

Blandt englers kor i himlens slot.

Engang støvhytten falder hen,
Jeg ved dog ei, hvor snart det blir;

Men dette ved jeg, at min ven
Et sted i himlen da mig gir.

Engang, naar solen synke maa
I vest bag aftenhimlens glans,
Jeg af min Herre vist skal faa

Retfærdighedens gyldne krans.

Engang, til da jeg venter glad,
Med lampen tændt jeg færdig staar,

At naar han aabner lysets stad,
Jeg salig ind til livet gaar.

Lyrics: Fanny J. Crosby
Norwegian translation: Sven O. Sigmond 

Music: George C. Stebbins



Farvel, lille Grete

"Ak, kæreste Hr. Guldsmed,
jeg har kun sorg og savn,
min Grete rejser fra mig

i dag til København.
Nu vil jeg gerne be'e ham,

min gode Mester Wiig,
at gøre mig en guldring

og skrive indeni:
Farvel, farvel, lille Grete."

"Ja vel, ja vel, bitt' Ole,
det skal du få, min ven.
Nå, vær nu ej så travrig,
- hun kommer nok igen.

Se, her er, hvad du ønsker,
den kosteligste ring,

og her, du, har jeg skrevet
med snirkler og med sving:
Farvel, farvel, lille Grete."

"Ak nej, ak nej, Hr. Guldsmed,
således var det ej."

"Jeg syntes dog, bitt' Ole,
jeg havde fattet dig."

"Ak nej, ak nej, Hr. Guldsmed,
ak nej, det var ej så.

Jeg bad ham om at skrive,
således at forstå:

Farvel, farvel, lille Grete!"

Lyrics: F. L. Høedt
Music: Niels W. Gade



Herre, mit hjerte

Herre, mit hjerte
Længter i stilhed til dig, 

Lindre dets smerte, 
Oplys og vederkvæg mig.

Salig i haabet,
Lad mig, o Jesus, blot ei 

Stanses i løbet 
Og bli tilbage, ak nei! 

Hold mig ved haanden,
Tænd mig dog an med din ild, 

O gjør blot aanden 
Villig at gaa did, du vil. 

Led mig paa færden,
Gjem mig, o gjem mig i dig! 

Glæden i verden 
Er jo ei glæde for mig. 

Herre bevare,
Herre velsigne mig du! 

Vis mig dit klare,
Venlige aasyn just nu!

Lyrics: Lina Sandell
Music: Carl Erik Sjögren   



Jeg trænger dig hver stund

Jeg trænger dig hver stund,
O Herre kjær!

Ei nogen røst lig din
Mig glæder her.

Hver stund jeg til dig trænger,
Hver en stund, min Frelser!
Velsign mig med din naade

Og hør min bøn!

Jeg trænger dig hver stund
I striden her,

Hver fristelse maa fly,
Naar du er nær.

Jeg trænger dig hver stund,
Bliv du hos mig!

Forgjæves livet er
Foruden dig.

Jeg trænger dig hver stund,
Lær mig dit bud!

Giv, alt mit liv maa bli
Til pris for Gud!

Jeg trænger dig hver stund,
Min Frelser skjøn!

O, gjør mig helt til din,
Guds elskte Søn!

Lyrics: Annie S. Hawks 
Norwegian translation: V. E. Bøe 

Music: Robert Lowry



Killebukken, lammet mitt

Killebukken, lammet mitt;
skjønt det ofte går tungt og stritt

opp etter slette fjelle'
følg du vakkert din bjelle.

Killebukken, lammet mitt,
pass så dyktig på skinnet ditt;

mor vil ha det i fellen,
som hun syr seg om kvelden.

Killebukken, lammet mitt,
legg så dyktig på kjøttet ditt;

vet du ikke, Tuppen,
at mor vil ha det i suppen?

Lyrics: Bjørnstjerne Bjørnson
Music: Rikard Nordraak 



Længsel
    

Jeg kunde slet ikke sove  
For Nattergalens Røst,  

Som fra de dunkle Skove  
Sig trængte til mit Bryst.  

Jeg aabnede Vinduet stille  
Og stirred i Mulmet hen,  
Og lod hver Elskovstrille  
Mig synge om Dig igjen.  

    
Et Posthorn i det Fjerne,  
Et Suk af Nattens Vind,  

Et Glimt af en eensom Stjerne  
Vakte mit stille Sind;  

Dit Billed sagte hensvæved  
Paa Nattens Baggrund huldt;  
Mit Hjerte zittred og bæved  

Længsel og smertefuldt.  
    

Min Tanke jeg Dig sendte,  
Jeg sendte Dig mit Blik;  

Ak, hvor mit Hjerte brændte,  
At intet Svar jeg fik;  

Kun Pust af Nattevinden,  
Fra Grenen hist et Vink,  

Den kolde Dug fra Linden,  
Og Stjernens kolde Blink.  

    
Du tænker vel, jeg har glemt Dig?  

Men troe mig, om Du kan,  
Jeg har i Hjertet gjemt Dig,  
Og skal over Gravens Rand,  
Trods Dødens bittre Kulde,  

Hiinsides Livets Kyst  
Bære dit Navn, det hulde,  

Prentet dybt i mit Bryst.

Lyrics: Christian Winther
Music: Halfdan Kjerulf



Majnat

Det er nat så vide over vei og vang,
det er stilt i veiret; men dog er det klang

som fra månestrålers fineste strenge.
Hvor underligt at sidde så ene og forladt . . .

Gad vidst, om det ei er slig majlys en nat
alverne danser over enge?

Det er nat så vide over vei og vang.
Jeg hører der bæve gjennem luften en sang,

men tonerne kan jeg ikke finde.
Det er drømme, som kommer, og drømme, som går,

drømme fra ivinter og drømme fra ivår
og vemod, som vugger mig isinde.

Og vemod, som vugger sig så vide over land,
vemod indtil verdens den yderste rand,

og længsler, som flokkes og trænges.
Det hulker i skoge, og det græder i krat . . .
Å gud, hvor det er tungt slig majlys en nat

at sidde her så ensom og længes!

Lyrics: Vilhelm Krag
Music: Christian Sinding



Mot kveld 

Alle de duggvaate blomster har sennt
Solen det sisste Godnat.

Sanktehansormen sin lykte har tennt,
sitter og lyser i krat.

Sommerfugl tat sine duggsokker paa
lagt sig til hvile i klokken den blaa

drømmer saa deilig om solen,
drømmer om duft af fiolen.

Lyrics: Andreas G. Jynge
Music: Agathe Backer-Grøndahl

Når solen ganger til hvile

Når solen ganger til hvile,
og dagens syssel er endt,

når himmelens stjerner smile,
og nattens måne er tændt,
når stilhed breder sig over

den larmfuldt forvirrede jord,
når hele naturen sover,

indhyllet i nattens flor, —

—  Da bliver også mit indre
forunderlig fredeliggjort,

da synes sorgerne mindre,
skønt savnet er lige stort.

Mens tanke til tanke kædes
—  jeg lukker mit øjenpar —

forglemmende, hvor jeg stedes,
erindrer jeg kun, hvor jeg var.

Jeg drømmer mig da tilbage
til fortidens gyldne land
og lader min tanke drage

så vidt over fjeld, over strand.
Jeg her til hjemmet er bundet,

men tanken flyver så let,
den standser, thi den har fundet

sin kære, sin elskede plet.



Den plet er ikke her neden,
her bruser så stormfuldt et hav,

her røver synden mig freden,
i kamp jeg går til min grav.
Hos dig, min Jesus kære,

mig vinker så sikker en havn.
O, måtte min længsel bære

mig hen i din kærligheds favn!

Men længsel har ingen vinge,
ej kræfter til himmelflugt,

og dog skal støv sig opsvinge
og smage Guds haves frugt.
Den sag er verden en gåde,
men hjertet en skat så stor,

og vingen er idel nåde,
os skænket i troens ord.

Lyrics: Valdemar Thisted
Music: Sophie Dedekam



Nu hviler mark og enge

Nu hviler Mark og Enge, Hver gaar til sine Senge,
Nu sover alle Mand,

Men du, min Sjæl og Tunge, Op, op, i skal udsjunge,
Hvad eders Skaber tækkes kan!

Hvor er nu Solen søde? Ak, monne Natten støde
Dig bort, som Lyset bar;

Jeg veed mig vel en anden, Min Jesus, Frelsermanden,
Han skinner i mit Hjerte klar!

Nu just som Dagen endes, De gyldne Stjerner sendes
I Himlens høie Sal,

Saa skal jeg ogsaa prange i Lys, naar jeg skal gange
Til Gud fra denne Jammerdal.

Til Sengen nu jeg træder, Aflægger Sko og Klæder,
Saa sker ved Døden sidst —

Jeg kaster Klæder mine, Men Jesus for sin Pine
Mig skjænker Ærens Klæde hist.

Mit Hoved, Fødder, Hænder, De glædes at sig ender
Det Stræv, jeg stod udi,

Sjæl, glæd dig! snart er kommen Den Stund, fra Useldommen
Og al din Strid du vorder fri!

Saa gak, i trætte Lemmer, i Jesu Navn og næmmer
Hvor Hvilen den er sød!

Der kommer Tid og Stunder, Man ogsaa eder under
En liden Seng i Jordens Skjød.

Nu mine øine lukkes, Og Sans og Samling slukkes,
Hvor bli’r da Liv og Sjæl?

Tag dem udi din Naade, Vær god for al min Vaade,
Du Øie over Israel!

Lyrics: Paul Gerhardt
Norwegian translation: Peder Møller

Music: Heinrich Isaac



O, Herre
O, Herre, jeg er meget træt,
O, Herre, skjænk mig hvile!

Min sjæl er tung af megen sorg,
min fod af mange mile.

Min fod har traadt mangt mødigt steg
for glæden mig at finde.

Og jeg har set al jordens pragt,
men glæden ingensinde.

Min sjæl har søgt såa mangen sjæl
for freden mig at finde.

Og jeg fik tusen gode raad,
men freden ingensinde.

Jeg ønsker, jeg var barn igjen
og såa min moder smile.

O, Herre, jeg er meget træt!
O, Herre, skjænk mig hvile!

Lyrics: Vilhelm Krag 
Music: Erkki Melartin



Og jeg vil ha mig en hjertenskjær

Og jeg vil ha mig en Silkevest,
ja, ja en Silkevest.

Og jeg vil ha mig en snehvid Hest,
prustende snehvid Hest.

Og jeg vil ha mig en Stigebøil,
ja, ja en Stigebøil.

Og jeg vil ha mig en Bluse af Fløil,
en sølvknappet Bluse af Fløil.

En Heirefjær vil jeg ha i min Hat,
ja, ja i min røde Hat.

Og det skal være en Jonsoksnat,
Gud, for en Jonsoksnat!

Og jeg vil ha mig en Hjertenskjær,
ja, ja en Hjertenskjær.

Så svinger jeg Hatten med Heirefjær,
i Sadlen jeg løfter den Jomfru skjær,

og frem over dugvåde Marker det bær
den dejlige Jonsoknat!

 

Lyrics: Vilhelm Krag
Music: Edvard Grieg



Syng kun i din ungdoms vår

Syng kun i din ungdoms vår 
i den lyse sommer!

Sangens vell fra hjertet går
og til hjertet kommer.

Engang dine ungdoms kvad
vil når høsten kommer, glad

tone deg i møte.

Håret gråner, sangens elv
flyter mere stille,

rinner, før du vet det selv,
ut i minnets kilde.

Søtt er da hvert ungdoms kvad,
som en røst, vemodig, glad,

i de tause lunde.

Lyrics: J. D. Behrens
Music: Friedrich Silcher



Vuggevise for lillegut

Kjære lille gutten min,
kom og rekk meg hånden din;

ingen er det i verden her
som holder av deg som jeg.

Lykkens solskinn og livets glede,
gid jeg kunne dem alltid sprede

over hele din fremtids vei,
min elskede lille gutt. 

Akk, men livet er ei så,
sorgen en gang vil deg nå;

da skal lillegutt aldri glemme
straks å komme til meg.

Alt det kjære som gikk i stykker,
alt det onde som hjertet trykker,

skal vi hjelpe så godt vi kan,
min elskede lille gutt.

Kjære lille gutten min,
kom rekk meg hånden din;

ingen er det i verden her
som holder av deg som jeg.

Hvor du ferdes, skal et du minnes
at her hjemme bestandig finnes

en som venter og tenker på
sin elskede lille gutt.

Lyrics: Garberg 
Music: Per Winge



Ågots fjeldsang

Sola går bak Åse ne
Skuggan bli så langje.

Notta kjem snart atteve,
tæke meg ti Fangje.

Krytran uti Kvien står:
eg åt Sæter-stuli går.

Myrkt de æ ti kvar ej Bygd,
ti de djupe Dale;

her på Fjeld ha Sola drygd
me å gå tå Gare,

test eg kvile onde Tak;
Morgå æ ho tile vak.

Snart eg æ no klar i Kvæld,
så går eg te Kvile,

søv så roleg onde Feld
test i Morgå tile;

nær eg da ha somna in,
drøjme eg om Guten min.

Lyrics: H. A. Bjerregaard
Music: Waldemar Thrane



 


